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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2014 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

158 του 1990 

32(Ι) του 1995 

141(Ι) του 1999 

101(Ι) του 2010 

10(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταμείου Θήρας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ταμείου Θήρας Νόμους του 1990 έως 2014 (που στο 

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Ταμείου Θήρας Νόμοι του 1990 έως 2016.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

  

  (α) Με τη διαγραφή από την υπο-υποπαράγραφο (αα) της 

υποπαραγράφου (xviii) της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού του σημείου του κόμματος και της 

φράσης «, κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 

και της 31ης Μαΐου, που προηγείται της ημερομηνίας 

έναρξης της ανανέωσης των αδειών κυνηγίου,» 

(δέκατη τέταρτη μέχρι δέκατη έκτη γραμμή) και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Πανίδας» (δέκατη 

ένατη γραμμή), του σημείου του κόμματος και της 

φράσης «, μέχρι την 1η  Οκτωβρίου έκαστου έτους και 

εφόσον η χορηγία που δύναται να λάβει είναι 

μεγαλύτερη των πενήντα ευρώ (€50),»·    

  

  (β) με τη διαγραφή της υπο-υποπαραγράφου (4) της υπο-

υποπαραγράφου (αα) της υποπαραγράφου (xviii) της 
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παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού και με την 

αναρίθμηση της υφιστάμενης υπο-υποπαραγράφου 

(5) σε υπο-υποπαράγραφο (4)·  

  

  (γ) με την προσθήκη στην υπο-υποπαράγραφο (4) της 

υπο-υποπαραγράφου (αα) της υποπαραγράφου (xviii) 

της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, όπως 

αυτή έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, πριν 

από τη λέξη «βεβαίωση» (πρώτη γραμμή), της φράσης 

«στην περίπτωση που υπάρχουν εργοδοτούμενοι,»·  

  

  (δ) με τη διαγραφή από την υπο-υποπαράγραφο (ββ) της 

υποπαραγράφου (xviii) της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού του σημείου του κόμματος και της 

φράσης «, κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου 

και της 31ης Μαΐου, που προηγείται της ημερομηνίας 

έναρξης της ανανέωσης των αδειών κυνηγίου,» 

(ενδέκατη μέχρι δέκατη πέμπτη γραμμή) και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Πανίδας» (δέκατη 

έκτη γραμμή), της φράσης «μέχρι την 1η Οκτωβρίου 

έκαστου έτους»·     

  

  (ε) με τη διαγραφή της υπο-υποπαραγράφου (4) της υπο-

υποπαραγράφου (ββ) της υποπαραγράφου (xviii) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού και με την 

αναρίθμηση της υφιστάμενης υπο-υποπαραγράφου 

(5) σε υπο-υποπαράγραφο (4)·   

  

  (στ) με την προσθήκη στην υπο-υποπαράγραφο (4) της 

υπο-υποπαραγράφου (ββ) της υποπαραγράφου (xviii) 

της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, όπως 

αυτή έχει αναριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, πριν 

από τη λέξη «βεβαίωση» (πρώτη γραμμή), της φράσης 

«στην περίπτωση που υπάρχουν εργοδοτούμενοι,»· 
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και 

  

  (ζ) με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη της υπο-

υποπαραγράφου (ββ) της υποπαραγράφου (xviii) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού του ποσοστού 

«20%» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση «δώδεκα τοις 

εκατόν (12%)».  

 
 
 
 
 
 


